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چکیده
با نگاهی به بافت های تاریخی ،این نکته مشهود است که شکل گیری و حیات آنها در تداومی تاریخی ،فرهنگی ،اجتماعی و محیطی به صورتی
هماهنگ و منسجم عیان گردیده است .ساکنان این بافت ها هویّت خود را از طریق ارتباطات اجتماعی و مشارکت در ایجاد این فضاهای ماندگار
دریافت می نموده اند .تأثیر چنین مکان های ماندگاری در شکل دهی به هویت فردی و اجتماعی ساکنان ،در مقطعی از حیات خود بر اثر تحوّالت
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در نتیجة ورود تکنولوژی های جدید ،جهانی شدن و تراکم فضا ـ زمان ،کم رنگ شده است .با وجود مطالعات
گسترده در زمینة نحوة تأثیر مفاهیم هویّت و مکان و ارتباط متقابل میان آنها در بافت های تاریخی ،رابطة روشنی میان آنها ارائه نشده است .در
حالی که با شناخت نحوة تأثیر و تأثّر چنین مفاهیمی می توان با پدیدة از دست رفتن هویّت در بافتهای تاریخی و فقدان حضور آن در بافت های
جدید مقابله کرد .در این مقاله ،کوشش شده با شناخت ماهیّت هویّت و مکان ،با بهره گیری از رویکردی پدیدارشناسانه ارتباط میان آنها با نگاهی
به بافت های تاریخی مورد مداقّه قرار گیرد و مدل مفهومی چگونگی شکل گیری هویّت مکانی در آنها ارائه گردد .وجود ارتباط مستحکم و دو
سویه میان سازمان ادراکی و نظم و تعیین فضای شهری ،سبب افزایش خوانایی و بهبود سازمان ادراکی ،تقویت ارتباط با فضای شهری ،خوانش
بهتر عناصر و مؤلفه های شهری ،فهم روشن معنای مکان ها و تقویت هویّت فردی و اجتماعی خواهد شد.
س مکان ،پدیدارشناسی ،بافت تاریخی
واژگانکلیدی :هویّت ،مکان ،ح ّ
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Abstract:
Looking at historical contexts, it is obvious that their formation and life are
manifested in a coordinated and integrated form through a historical, cultural, social
and environmental continuity. The residents of those contexts have been receiving
their identities through social communication and participation in the creation of the
lasting spaces. The impact of such lasting places in forming the individual and
social identity of the residents in a section of its life have diminished as a result of
economic and social and cultural changes because of introduction of new
technologies , globalization, space and time density.
Despite broad studies conducted on the method of influence of concepts of identity
and place and the mutual link among them in historical contexts, no clear relation is
presented there, whereas having learned about the method of impact of such kinds
of concepts, it will be possible to struggle against the phenomenon of identity lose
in historical textures and lack of its presence in new textures.
Making efforts to know the nature of identity and place, and using
phenomenological approach, this paper attempts to study their relations with a view
to historical textures and to present a conceptual model on formation of place
identity. The presence of a strong and two-way link between the perceptual and
discipline organization and determination of urban space will increase reading, the
improvement of perceptual organization , reinforcement of link with urban space ,
better reading of urban elements & components and a clear understanding of
places and reinforcement of individual & social identity.
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